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K U H A N K O S K E N  K I L T A  R Y. Forssassa marraskuun 8:na 2021

K U H A N K O S K E N  K I L L A N  A D V E N T T I:  

TAIDENÄYTTELY 
Forssan Puistolinnassa,  Hämeentie 2 

I adventista tuomaanpäivään 2021 
 joka päivä kello 12 - 18. 

Hyvät kiltalaiset ja kumppanit, 

LOUNEA antaa Killan ripustaa näyttelyn arvokkaaseen tilaansa Puistolinnassa. Lounealle tilan omista-
minen tuottaa suuria kuluja. Tukekaamme vastavuoroisesti Louneaa, joka hakee tilaan vakituista vuokra-
laista. Näyttely pitää ripustaa niin, että tila näyttää edustavalta. Lounean päätös vei aikaa, koska tilaa on 
remontoitu. Lounea edellyttää, että Kilta siivoaa tilan ennen ja jälkeen näyttelyn sekä pesee ikkunat (ennen). 

T U O  T E O K S I A. 
Kilta kutsuu näytteilleasettajia tuomaan taideteoksia näyttelyyn: piirustuksia, maalauksia, valokuvia, 

tekstiiliteoksia, veistoksia jne. Teosten ei ole pakko olla myytävänä.  
Teokset valitaan näin: 

Näytteilleasettajat arvioivat etukäteen omat teoksensa ja päättävät sen perusteella, mitä tuovat. Kaik-
ki näytteilleasettajien etukäteen valitsemat teokset tulevat julkisesti esiin. 

Tilaa on sama määrä kaikille. 
Osallistujalle varataan seinää n. 240 cm leveydeltä, veistostasoa kohtuullisesti. Näyttely asetellaan te-

oksia ja katsojaa palvelevalla tavalla sermeihin, tasoille ja tilan omille seinille, kahteen kerrokseen. Ta-
voitteena on ripustaa niin, että lastulevysermejä tarvitaan mahdollisimman vähän, jotta tila pysyy kau-
niina ja voidaan valaista mahdollisimman hyvin. 

Tuomas ripustaa. 
Tilojen käyttöä suunnittelee allekirjoittanut jo ennakkoon sitä mukaa kuin ilmoittautumisia tulee. 

Tuomas ripustaa teokset jättöpäivän jälkeen. Hän ottaa itse yhteyttä mahdollisiin apuvoimiin.  
Lue osallistumisen muut ehdot: 

Osallistumismaksu on Killan jäseneltä 20 €, muilta 20 + 25 = 45 €.  
Jos jäsenmaksu on maksamatta, osallistumismaksu on 20 + 25 = 45 €. 
Ripustettavissa teoksissa pitää olla kunnollinen ripustusmenetelmä. Teoksissa pitää olla yksilöllinen 

nimitunniste, joka on sama kuin ilmoittautumislomakkeessa. 
Kuhankosken Kilta ry. pidättää teoksen myyntihinnasta 10 % myyntipalkkion. 

Osallistujan pitää valvoa näyttelyä. 
Näyttely on avoinna kuusi tuntia 24 päivänä. Osallistujamäärästä riippuen valvontavuoroja tulee 

henkeä kohti todennäköisesti enemmän kuin yksi. Vuorot jaetaan teosten tuontipäivänä. 
Näyttelytila järjestetään talkoilla. 

Tule siivoamaan näyttelytilaa ja pesemään ikkunoita lauantaina, marraskuun 20:nä kello 10 alkaen. 
Tuo sitä varten myös omia välineitä. Sermilevyjä on tarkoitus kuljettaa ja osittain koota samana päivä-
nä. Tuomas varmistaa, että sermityöryhmä on saapuvilla. 
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I L M O I T T A U D U  N Ä I N: 

Ilmoita teokset ke 24.11. klo 16 mennessä. 
Ilmoita teokset verkkolomakkeella yksi kerrallaan niin pian kuin tiedät, mitä tuot. On hyvä saada 

tiedot ajoissa, jotta tiedetään, paljonko teoksia tulee. 
1. Avaa lomake ILMOITTAUTUMINEN sähköpostista, kotisivulta tai facebookista. 
2. Täytä yhden teoksen tiedot, ja paina "Lähetä". 
3. Näyttöön tulee: "Muokkaa vastaustasi" ja "Lähetä toinen vastaus". 
4. Jos jatkat heti, valitse "Lähetä toinen vastaus",  

jos jatkat toiste, tee samoin kuin kohdassa 1. 
5. Täytä seuraava teos uuteen lomakkeeseen, lähetä jne.  
6. Muista, että teosmäärän pitää mahtua annettun tilaan (leveys n. 240 cm). 
7. Joka teoksesta tulee kuitti sähköpostiin. 
8. Tarkista tiedot ja muuta niitä tarvittaessa heti tai ke 24.11. klo 16 mennessä. 

Maksa osallistumismaksu ennakkoon tilille. 
Saaja: Kuhankosken Kilta r.y 
Tili: FI83 5025 0240 0911 32 
Viesti: Näyttely 12/2021 
Määrä: 20 € tai 20 + 25 = 45 € 

Tuo teokset Puistolinnaan ke 24.11. kello 16 – 18. 
Teosten jättöpäivänä tuo etukäteen ilmoitetut näyttelyteokset, joiden mitat mahtuvat annettuun ti-

laan (leveys n. 240 cm). Teosten jättöpäivänä jaetaan myös valvontavuorot.  
Näyttelyn yhteydessä järjestetään arpajaiset. 

Yhdistys kerää varoja arpajaisilla. Tuo teosten jättöpäivänä myös arpajaispalkintoja. 
Avajaisia ei pidetä. 

Näyttely aukeaa ilmoituksen mukaisesti, mutta siellä ei juhlita eikä järjestetä tarjoilua koko aikana.  
Näyttely puretaan ja teokset noudetaan keskiviikkona, joulukuun 29:nä 2021.  

Lisätietoja. 
Näyttelyn esillelaittoon ja markkinointiin liittyvistä asioista vastaa allekirjoittanut Tuomas Vesala, 

muista asioista muu hallitus mm:  
Päivi Honkala, pj, 0400 430032, paiville.iloa gmail.com 
Taina Sipilä, vpj, 040 6830079, tainasipi gmail.com 
Tiina Korsimaa-Simola, sihteeri, 050 4282077, sihteeri kuhankoskenkilta.fi 
Yhdistyksen kotisivu on kuhankoskenkilta.fi 
Yhdistyksen keskusteluryhmä facebookissa on Kuhankosken Kilta r.y. 
 
 

Terveisin:  
Tuomas Vesala,  

näyttelykoordinaattori,  
0405476674 ja tuomas.vesala@gmail.com 

Kuhankosken Kilta ry. ja  
yhdistyksen hallitus, 

 


